
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 
 

Eu estou de acordo em participar no estudo “ A influência do parto no funcionamento 

sexual feminino: um estudo Piloto”, integrado na investigação para a obtenção do grau de 

Mestre em Sexualidade Humana pela Faculdade de Medicina de Lisboa da Licenciada 

Florbela Bia, a decorrer no âmbito do serviço de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do 

Rosário-SA. 

 

Foi-me dado uma explicação integral da natureza e objectivos do estudo e concedida a 

possibilidade de indagar e esclarecer todos os aspectos que me parecem pertinentes. 

 

Sei que sou livre de abandonar o estudo, se for esse o meu desejo. 

 

A minha identidade jamais será revelada e os dados permanecerão confidenciais. Concordo 

em que sejam analisados pelos investigadores envolvidos no estudo, sob a autoridade 

delegada do investigador principal. 

 

Concordo em que não procurarei restringir o uso dos resultados para os quais o estudo se 

dirige. 

 

 

 

 

 

Data                                                                                   Assinatura  

____________________________                                    _________________________   

 

 

Por favor não deixe nenhuma pergunta por responder.  



               

 

DADOS RETIRADOS DO PROCESSO CLÍNICO 

 

QUESTIONÁRIO Nº_____________ 

1- Data do parto_____/______/______ 

2-Tipo de parto   

  Cesariana 

 Via vaginal 

                         Eutócico com períneo intacto 
                         Eutócico com episiotomia/ lacerações espontâneas 
                          Parto instrumental ( Fórceps,Ventosa, Fórceps + Ventosa) 



INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 
O questionário insere-se num estudo acerca do comportamento sexual da mulher no pós-

parto. Este estudo integra uma investigação de Mestrado em Sexualidade Humana 

orientada pela Faculdade de Medicina de Lisboa que decorre no âmbito do Serviço de 

Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário -SA Barreiro. O principal objectivo é 

avaliar a influência do parto no funcionamento sexual feminino. 

Gostaríamos de pedir a sua colaboração através do preenchimento do questionário, 

agradecendo os comentários e as sugestões que lhe pareçam adequadas para melhorar a 

compreensibilidade do mesmo.  

Muito obrigado pela sua colaboração 
 

IDADE____ anos                                                      QUESTIONÁRIO Nº_______ 

NACIONALIDADE ____________________________ 

ACTUALMENTE TRABALHA?        Sim                                  Não 
 
PROFISSÃO_________________                         HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 
CRENÇA RELIGIOSA  
  Praticante Não 

praticante 
Católica   
Protestante 

 
  

Outra. Qual?_____________    
Nenhuma (Ateia/ Agnóstica) 

 
  

   
ETNIA (RAÇA):    

 

 
Branca     
Negra     
Cigana     

                         Outra___________    

Não sabe ler nem escrever  ESTADO CIVIL ACTUAL 
 1º ciclo (1ª à 4ª classe)  
Solteira  2º ciclo ( 5º e 6ºano)  
Casada  3º ciclo  ( 7º ao  9º)  
Divorciada  10º ao 12º ano  
Viúva  Ensino Médio  
Junta/União de facto  Ensino Superior  
Separada  

 

  



QUESTIONÁRIO DE COMPORTAMENTOS SEXUAIS E SAÚDE 

1. Tem actualmente um companheiro com o qual se envolve em actividade sexual? 
 
 Sim                             Não 
 

 
2. Está actualmente a tomar anti-depressivos? 
 

 Sim                              Não 
 

3. Tem alguma doença crónica que a impeça de ter um relacionamento sexual com o seu 
companheiro? 

 
 Sim                              Não 
 

4. Sempre que precisou de ajuda para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas 
no âmbito da sexualidade recorreu:  

 
  Médico /Enfermeiro 
 Amigo/ Vizinho 
 Companheiro/ familiar 
  Não recorreu a ninguém 
  Não teve dúvidas ou problemas 
  Outro, qual? ___________________________________________________ 
 
5.Teve complicações pós- parto? 
 
 Sim                                           Não 
  

Se sim, quais_____________________________________________________ 
 
 
6.Fez consulta médica de revisão pós-parto? 
 
 Sim                                            Não 
 
 Se sim, quando___________________________________________________ 
 
 
7.Depois do parto reiniciou a sua actividade sexual*1  

 
Sim                                       Não 

                                                   
1 A actividade sexual inclui penetração vaginal 



8.Se sim, qual o tempo de reinicio? 
 
 Inferior 6 semanas 
 6 a 8  semanas 
 8 a 10 semanas 
 10 a12 semanas 
  mais de 12 semanas 
 
9.Quem é que geralmente toma a iniciativa de terem actividade sexual? 

 
 Sempre o seu companheiro 
 Predominantemente o seu companheiro, mas algumas vezes você 
 Igualmente o seu companheiro e você 
 Predominantemente você, mas algumas vezes o seu companheiro 
 Sempre você 
 

 
10. Nas últimas 4 semanas, com que frequência teve as seguintes actividades sexuais?     
(É necessário dar uma resposta colocando uma cruz em cada actividade). 

 

  
nenhuma 

vez 

 Uma 
vez 
mês 

Duas 
ou três 
vezes 
por 
mês 

Uma 
vêz por 
semana 

Duas ou 
três 

vezes 
por 

semana 

Uma 
vez por 

dia 

 

 Mais de 
uma vez 
por dia 

Beijar        

Fantasia sexual        

Masturbação 
sózinha 

       

Masturbação 
mútua 

       

Carícias e 
preliminares 

       

Sexo oral        

Sexo vaginal ou 
penetração 

       

Sexo anal        
 



EPDS 

Em relação a cada uma das próximas perguntas refira qual das respostas melhor indica o 
modo como se sente desde à sete dias e não apenas hoje. Assim, desde há sete dias: 

  
1 - Tenho sido capaz de me rir e ver o lado divertido das coisas 

� Tanto como dantes 

� Menos do que antes 

� Muito menos do que antes  
� Nunca 

 2 – Tenho tido esperança no futuro 
� Tanta como sempre tive 
� Bastante menos do que costumava ter 

� Muito menos do que costumava ter 

� Quase nenhuma   

* 3 - Tenho-me culpado sem necessidade quando as coisas correm mal 
� Sim, a maioria das vezes 

� Sim, algumas vezes 
� Raramente 

� Não, nunca 

 4 - Tenho estado ansiosa ou preocupada sem motivo 
� Não, nunca 

� Quase nunca 
� Sim, por vezes 

� Sim, muitas vezes 

* 5 - Tenho-me sentido com medo, ou muito assustada, sem grande motivo 
� Sim, muitas vezes 
� Sim, por vezes 

� Não, raramente 
� Não, nunca 

 



* 6 - Tenho sentido que são coisas demais para mim 
� Sim, a maioria das vezes não tenho conseguido resolvê-las 
� Sim, por vezes não tenho conseguido resolvê-las como dantes 
� Não, a maioria das vezes resolvo-as facilmente 

� Não, resolvo-as tão bem como dantes 

* 7 - Tenho-me sentido tão infeliz que durmo mal 
� Sim, quase sempre 

� Sim, por vezes 
� Raramente 

� Não, nunca 

* 8 - Tenho-me sentido triste ou muito infeliz 
� Sim, quase sempre 
� Sim, muitas vezes 
� Raramente 

� Não, nunca 

* 9 - Tenho-me sentido tão infeliz que choro 
� Sim, quase sempre 

� Sim, muitas vezes 

� Só às vezes 
� Não, nunca  

* 10 - Tive ideias de fazer mal a mim mesma 
� Sim, muitas vezes 
� Por vezes 

� Muito raramente 
� Nunca 
 

A resposta a cada uma das dez perguntas é pontuada 0, 1, 2 ou 3 de acordo com a severidade 
crescente do sintoma. As perguntas marcadas com um asterisco têm uma pontuação inversa (i.e. 3, 
2, 1, 0). A pontuação total é calculada adicionando as pontuações das dez perguntas. 
 
As perguntas 1 a 10 constituem o instrumento de colheita dos dados necessários à construção da EPDS – Escala de Depressão Pós-Parto 
de Edimburgo. Esta escala tem como autores COX J.L., HOLDEN J.M. e SAGOVSKY R. - «Detection of Postnatal Depression: 
Development of the 10-item Edimburg Postnatal Depression Scale», British Journal of Psychiatry (1987), 150, 782-786 A versão 
portuguesa é de AUGUSTO Amílcar [et al] – Postnatal depression in na urban area of Portugal: comparison of Childbearing women and 
matched controls. «Psychological Medicine». Nº 26 (1996), p. 135-141. 
 
 



FSFI 

(Rosen et al, 2000) 

INSTRUÇÕES: Estas questões perguntam sobre os seus sentimentos e respostas sexuais 
durante as últimas 4 semanas. Por favor responda às seguintes questões. As suas respostas 
serão mantidas completamente confidenciais. Ao responder a estas questões as seguintes 
definições aplicam-se: 

 

Actividade sexual pode incluir carícias, preliminares, masturbação e relação sexual. 

Relação sexual é definida como a penetração (entrada) do pénis na vagina. 

Estimulação sexual inclui situações como preliminares com um parceiro, auto-estimulação 
(masturbação), ou fantasia sexual.  

Desejo ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter uma experiência sexual, 
sentir-se receptiva à iniciativa sexual de um parceiro, e pensar ou fantasiar acerca de ter 
sexo. 

Excitação sexual é um sentimento que inclui aspectos físicos e mentais. Pode incluir 
sentimentos de calor ou comichão nos genitais, lubrificação (“ficar molhada”), ou 
contracções musculares. 

ASSINALE APENAS UM QUADRADO POR QUESTÃO 

 
1. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência sentiu desejo ou interesse sexual? 

 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 

2. Nas ultimas 4 semanas, como classificaria o seu nível (grau) de desejo ou interesse  
     sexual? 

 
 Muito elevado 
 Elevado 
 Moderado 
 Baixo 
 Muito baixo ou nenhum 
 
 

 



 

 

 
3. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência se sentiu sexualmente excitada durante a 

actividade sexual ou a relação sexual? 
 Não tive actividade sexual 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 

4. Nas ultimas 4 semanas, como classificaria o seu nível de excitação sexual durante a 
actividade sexual ou a relação sexual? 

 
 Não tive actividade sexual 
 Muito elevado 
 Elevado 
 Moderado 
 Baixo 
 Muito baixo ou nenhum 
 
 

5. Nas ultimas 4 semanas, qual a sua confiança em conseguir ficar sexualmente excitada 
durante a actividade sexual ou a relação sexual? 
 

 Não tive actividade sexual 
 Confiança muito elevada 
 Confiança elevada 
 Confiança moderada 
 Confiança baixa 
 Confiança muito baixa ou nenhuma 
 
 

6. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência se sentiu satisfeita com a sua excitação 
sexual durante a actividade sexual ou a relação sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 

7. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência ficou lubrificada (“molhada”) durante a 
actividade sexual ou a relação sexual? 



 Não tive actividade sexual 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 

8. Nas ultimas 4 semanas, qual a dificuldade que teve em ficar lubrificada (“molhada”) 
durante a actividade sexual ou a relação sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Extremamente difícil ou impossível 
 Muito difícil  
 Difícil  
 Ligeiramente difícil  
 Nenhuma dificuldade  
 
 

9. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência manteve a sua lubrificação (“estar 
molhada”) até ao fim da actividade sexual ou a relação sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 

10. Nas ultimas 4 semanas, qual a dificuldade que teve em manter a sua lubrificação 
(“estar molhada”) até ao fim da actividade sexual ou a relação sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Extremamente difícil ou impossível 
 Muito difícil  
 Difícil  
 Ligeiramente difícil  
 Nenhuma dificuldade  
 

11. Nas ultimas 4 semanas, quando teve estimulação sexual ou a relação sexual, com que 
frequência atingiu o orgasmo (clímax)? 

 Não tive actividade sexual 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 



12. Nas ultimas 4 semanas, quando teve estimulação sexual ou a relação sexual, qual a 
dificuldade que teve em atingir o orgasmo (clímax)? 

 Não tive actividade sexual 
 Extremamente difícil ou impossível 
 Muito difícil  
 Difícil  
 Ligeiramente difícil  
 Nenhuma dificuldade  
 
 

13. Nas ultimas 4 semanas, qual foi o seu nível de satisfação com a sua capacidade de 
atingir o orgasmo (clímax) durante a actividade sexual ou a relação sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Muito satisfeita 
 Moderadamente satisfeita  
 Igualmente satisfeita e insatisfeita 
 Moderadamente insatisfeita 
 Muito insatisfeita 
 

14. Nas ultimas 4 semanas, qual foi o seu nível de satisfação com o grau de proximidade 
emocional entre si e o seu parceiro durante a actividade sexual? 

 Não tive actividade sexual 
 Muito satisfeita 
 Moderadamente satisfeita  
 Igualmente satisfeita e insatisfeita 
 Moderadamente insatisfeita 
 Muito insatisfeita 
 
 

15. Nas ultimas 4 semanas, qual o seu nível de satisfação com o relacionamento sexual que 
mantém com o seu parceiro? 

 Muito satisfeita 
 Moderadamente satisfeita  
 Igualmente satisfeita e insatisfeita 
 Moderadamente insatisfeita 
 Muito insatisfeita 
 
 

16. Nas ultimas 4 semanas, qual o seu nível de satisfação com a sua vida sexual em geral? 
 Muito satisfeita 
 Moderadamente satisfeita  
 Igualmente satisfeita e insatisfeita 
 Moderadamente insatisfeita 
 Muito insatisfeita 
 
 



17. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência sentiu desconforto ou dor durante a 
penetração vaginal? 

 Não tentei ter relações sexuais 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 

 
 
18. Nas ultimas 4 semanas, com que frequência sentiu desconforto ou dor após a 

penetração vaginal? 
 Não tentei ter relações sexuais 
 Quase sempre ou sempre 
 A maior parte das vezes (mais de metade das vezes) 
 Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 
 Poucas vezes (menos de metade das vezes) 
 Quase nunca ou nunca 
 
 

19. Nas ultimas 4 semanas, como classificaria o seu nível (grau) de desconforto ou dor 
durante ou após a penetração vaginal? 

 Não tentei ter relações sexuais 
 Muito elevado 
 Elevado 
 Moderado 
 Baixo 
Muito baixo ou nenhum 
 
 
 
 
 
 

Rosen et al (2000). The female Sexual Function Índex (FSFI): A multidimensional Self- 
Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function. Journal of Sex & Marital 
Therapy. Nº 26, 191: 208 
 


